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Vážení klienti, 

 

jako každý měsíc Vám i tentokrát přinášíme 

oběžník naší advokátní reflektující ty 

nejdůležitější právní novinky. 

První článek se zabývá zavedením tzv. 

kurzarbeitu, díky kterému by stát platil 

zaměstnanci část mzdy, když nemůže pracovat 

z důvodu ekonomické recese nebo jiných 

mimořádných událostí (jako je letošní pandemie). 

Druhý článek pojednává o odpovědnosti vlastníků a správců za údržbu 

chodníků a ulic a kdy je možné se této odpovědnosti zprostit. 

Poslední článek se věnuje novele vyhlášky o centrální evidenci exekucí, která 

mimo jiné přináší povinnost zápisu údajů oprávněných (tedy věřitelů) do 

evidence. 

Za celou naši kancelář Vám přejeme hodně zdraví a příjemné prožití podzimu! 

 

Tým advokátní kanceláře Tschöpl & Partner 

  

 
Obraťte se na 

nás! 

 

Naše advokátní 

kancelář se intenzivně 

věnuje právní 

problematice týkající 

se koronavirové krize. 

Jsme připraveni Vám 

pomoci s uplatněním 

nároku na náhradu 

škody nebo Vám 

právně poradit 

ohledně čerpání 

příspěvků ze státních 

zdrojů (program 

Antivirus apod.). 

 

Další informace 

naleznete na našich 

webových stránkách: 

www.tschopl.cz 

 

Zde také najdete 

způsoby, jak se s námi 

co nejrychleji spojit. 

http://www.tschopl.cz/
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Zavedení kurzarbeitu a jeho praktické dopady 

V reakci na pandemii koronaviru a s ním spojené ekonomické škody 

odsouhlasila vláda zavedení tzv. kurzarbeitu, který má nahradit 

program Antivirus. Změna má podobu novely zákona o zaměstnanosti a 

v současnosti se o ní debatuje na půdě Poslanecké sněmovny. O co v ní 

jde? 

Vláda může kurzarbeit spustit v době ekonomické recese nebo v případě 

mimořádných událostí, jako živelní pohromy, pandemie, kyberútoky 

apod. Cílem kurzarbeitu je odlehčit zaměstnavatele od jejich nákladů v 

ekonomicky nepříznivých časech, aby nemuseli své zaměstnance 

propouštět a aby stát nemusel vydávat vysoké prostředky na pomoc v 

nezaměstnanosti. 

Jeho principem je, že stát platí zaměstnanci část mzdy namísto 

zaměstnavatele. Pokud existuje překážka v práci od 20 do 80 %, tedy 

zaměstnanec nemůže do práce chodit 1 až 4 dny v týdnu, stát nahradí za 

tyto dny zaměstnanci 70 % předchozí čisté mzdy. Tato částka ale nesmí 

přesáhnout průměrnou mzdu, která letos činí 33 423 Kč. Částka navíc bude 

po celou dobu kurzarbeitu neměnná. Náhradu bude zaměstnancům 

poskytovat Úřad práce skrze zaměstnavatele. Ve zbývajících dnech, kdy 

zaměstnanec pracovat může, bude panovat obvyklý režim. 

Během doby, kdy zaměstnanec nemůže chodit do práce, platí 

zaměstnavatel pojistné na zdravotní pojištění v plné výši a pojistné na 

sociální pojištění z částky, která odpovídá 70 % čisté mzdy. Po dobu 

zbývající platí zaměstnavatel pojistné v obvyklé výši. Takto je možné 

hradit část čisté mzdy maximálně po dobu 12 měsíců. Na kurzarbeit však 

nemohou dosáhnout úplně všichni zaměstnanci. Mají na něj nárok pouze 

stálí zaměstnanci se smlouvou na dobu neurčitou, kteří jsou u 

zaměstnavatele alespoň 3 měsíce. 

 

Česko jde znovu do 

lockdownu 

Z důvodu zvyšujícího se 

počtu nově nakažených 

vyhlásila vláda od 22.10.2020 

tzv. lockdown. V jeho 

důsledku budou uzavřeny 

maloobchodní prodejny a 

služby. Otevřeny zůstávají 

prodejny se základním 

sortimentem. Omezen je 

také pohyb osob, s výjimkou 

cest do práce, na nákup, 

k lékaři, či na pomoc 

blízkým. 

Toto opatření se přidává ke 

zpřísněné povinnosti nošení 

roušek od 21. 10. 2020. Nyní 

je tedy nutné nosit roušku i 

na venkovním prostoru v 

zastavěném území obcí, 

pokud není možné udržet 

rozestup dvou metrů. 

Lockdown má trvat do 3. 11. 

2020.  

(platnost údajů ke dni 21. 10. 

2020) 



 

Říjen 2020 

 Prosinec 2018 

 

Původně byl start kurzarbeitu plánován na 1. 11. 2020, což se však zřejmě nepodaří, a to kvůli legislativním 

lhůtám. Vláda však slibuje, že do spuštění kurzarbeitu prodlouží dosavadní program Antivirus. 

Systém kurzarbeit byl inspirován z Německa, kde zaměstnavatel může kurzarbeit využít, pokud má 

alespoň 10 % zaměstnanců kvůli výpadku práce výdělek nižší o více jak 10 %. Za neodpracované hodiny 

mají v prvním čtvrtroce náhradu ve výši 60 % čisté mzdy, ve druhém 70 % a poté 80 %. Kurzarbeit trvá 12 

měsíců, v době koronaviru byl prodloužen na 21 měsíců. 

Pokud tedy zaměstnanci nebudou moct chodit do práce, stát jim zaplatí 70 % čisté mzdy. Tato podpora 

bude běžet po dobu 12 měsíců. Cílem je udržet pracovní místa v době ekonomické krize a vyhnout se vysoké 

nezaměstnanosti. 

Pokud Vám něco v souvislosti s kurzarbeitem a jeho praktickými dopady nebude jasné, neváhejte se na nás 

obrátit, rádi Vám poradíme. 

-MB- 

Odpovědnost za údržbu chodníků 

Blížící se zima již pravidelně přináší téma odpovědnosti vlastníků nebo správců chodníků a ulic za újmu 

způsobenou stavem komunikací. Kdo je zodpovědný za takto vzniklou újmu a za jakých podmínek?  

V případě chodníku je vlastníkem obvykle obec, ve které se chodník nachází. Podle § 27, zákona č. 13/1997 

Sb., o pozemních komunikacích, je obec zodpovědná za vzniklou škodu, pokud k ní došlo v důsledku 

závady ve schůdnosti chodníku. Obec se však může od této odpovědnosti zprostit, pokud prokáže, že 

nebylo možné tuto závadu ve schůdnosti odstranit nebo na ni upozornit chodce.  

K této problematice se vyjádřil i ústavní soud v nálezu ze dne 12. dubna 2016, sp. zn. I. ÚS 2315/15, kde 

uvedl, že v každém jednotlivém případě bude nutné zkoumat, do jaké míry vlastník komunikace porušil 

svoji povinnost, a zda a nakolik se chodec choval takovým způsobem, aby předešel úrazu. 

Pokud tedy například dojde k úrazu v noci bezprostředně potom, napadne sníh, může se obec odpovědnosti 

zprostit, pokud nebylo možné sníh zatím odklidit nebo na něj upozornit. Podobně pokud chodec např. 

nepřizpůsobil tempo chůze okolnostem, neměl vhodnou obuv, nebo byl pod vlivem alkoholu či jiné 

omamné látky, může se obec odpovědnosti zprostit. V případě odpovědnosti za stav komunikace bude 

situace obdobná.  
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Pokud jde o veřejně přístupná místa, která nepatří obci, jako například parkoviště obchodních center, 

odpovědnost leží na vlastnících těchto nemovitostí, kteří jsou povinni přijmout vhodná opatření, aby 

zabránili ohrožení chodců a řidičů. Například musí posypat své parkoviště solí.  

           -SCK a MB- 

Změny v Centrální evidencí exekucí 

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky v současné době projednává návrh Ministerstva 

spravedlnosti na změnu vyhlášky č. 329/2008 Sb., o centrální evidencí exekucí. Novela by měla přinést 

změny, které za dobu fungování Centrální evidence exekucí nemají obdoby. Nově by se do evidence 

zapisovaly i údaje o oprávněných (věřitelích), a zároveň by mělo dojít ke snížení poplatků spojených s 

opatřením výpisu z evidence. 

Nejpodstatnější novinkou, jež novela přináší, je povinnost zápisu údajů oprávněných (věřitelů) do evidence. 

Do evidence by se nově měly o oprávněných zapisovat totožné údaje jako v případě povinných, s 

výjimkou rodného čísla. Dle názoru ministerstva tato změna povinnému umožní snadno zjistit totožnost 

osoby, která vůči němu vymáhá peněžitou či nepeněžitou pohledávku a usnadnit mu orientaci v exekučním 

řízení, které je proti němu vedeno. 

S ohledem na ochranu osobních údajů oprávněných novela zároveň navrhuje, aby údaje oprávněného 

zapsané v Centrální evidencí exekucí byly přístupné pouze povinnému, vůči němuž oprávněný v exekuci 

svou pohledávku vymáhá. Údaje o oprávněných budou zároveň k dispozici pouze povinnému, který je 

fyzickou osobou. V případě právnických osob novela předpokládá, že povinní, který jsou právnickými 

osobami, disponují evidencí svých dluhů a exekučních řízení, kterou jsou vůči nim vedena, a tudíž se 

potřeba poskytovat údaje o oprávněných také povinným právnickým osobám nejeví jako opodstatněná. 

Zároveň navrhovaná právní úprava dle důvodové zprávy ministerstva zabrání např. tomu, aby obchodní 

konkurenti oprávněných z Centrální evidence exekucí zjišťovali údaje důležité pro ekonomickou situaci 

oprávněných, např. kolik svých pohledávek vymáhají exekučně a výši těchto pohledávek. 

Další změnou je snížení poplatku za poskytnutí výpisu nebo potvrzení z Centrální evidence exekucí. V 

současné době zaplatí zájemce za výpis z evidence poplatek 60 Kč, přičemž se mu dostane pouze informace 

o počtu exekucí a spisové značce, pod kterou je konkrétní exekuce vedená u soudního exekutora. V případě 

potřeby dalších podrobnějších informací je pak zájemce povinen zaplatit poplatek ve výši 60 Kč pro každé 

jednotlivé řízení zvlášť. Nově bude snížený poplatek za výpis z evidence činit 75 Kč, a to za celý výpis do  
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rozsahu 6 stran včetně, 100 Kč v případě, že výpis bude obsahovat 7 a více stran. Na výpis z evidence za 

sníženou cenu však bude mít povinný nárok pouze jednou v kalendářním roce.  

Dílčí změnou je pak zrušení identifikace povinného, který je fyzickou osobu podnikatelem, pomocí 

identifikačního čísla osoby, načež nadále bude povinný, který je fyzickou osobou podnikatelem, 

identifikován pouze za pomocí rodného čísla. 

Zavedení změn v Centrální evidenci exekucí vítá také Exekutorská komora ČR. „Navrhované změny jsou 

smysluplné a natolik potřebné, že jsme s ministerstvem našli relativně rychle shodu. Každá vynaložená koruna na tyto 

změny má smysl,“ uvedl ve vztahu k novele prezident Exekutorské komory ČR Vladimír Plášil. 

Zda se ministerstvu spravedlnosti podaří zásadní novelu vyhlášky o centrální evidenci exekucí skutečně 

prosadit, a v jaké podobě, bude záležet především na rozhodnutí poslanců. O dalším vývoji Vás budeme v 

budoucnu nadále informovat. 

-JK- 
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Kancelář Praha:    Kancelář Brno    Kancelář Vídeň 

Pod Křížkem 428/4    Výstaviště 1    Mooslackengasse 17 

Praha 4 – Braník, 147 00     Brno 647 00    Vídeň  1190 

Tel.: +420 273 136 130   Tel.: +420 542 215 356   Tel.: +43 193 025 3010 

Nenašli jste v oběžníku odpověď na otázku, kterou potřebujete 

právně posoudit? Ozvěte se nám, rádi Vám budeme nápomocní! 


